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SPRAWOZDANIE  

KOMISJI ZDROWIA 

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 

 

 

 

Marszałek Senatu dnia 13 kwietnia 2020 r. skierował ustawę do komisji. 

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. komisja informuje, 

że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. 

W załączeniu komisja przedstawia wszystkie wnioski poddane pod 

głosowanie podczas posiedzenia komisji. 

 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Komisji 

  Zdrowia 

  (-) Beata Małecka-Libera 

 

 

 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10781/druk/101.pdf


 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek sen. 

W. Skurkiewicza  

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 72 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) po art. 7 dodaje się art. 7
1 

w brzmieniu: 

„Art. 7
1
. 1. Laboratoria, o których w art. 7 ust. 4 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, mogą wykonywać badania na 

obecność COVID-19. 

2. Koszty badania, o którym mowa w ust. 1, są finansowane 

przez osobę występującą o jego przeprowadzenie.”;”; 

Poprawka 

sen. B. Małeckiej-

Libery  

2)  w art. 72 dodaje się pkt 64a w brzmieniu: 

„64a) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania 

tego stanu: 

1) osoby wykonujące zawód medyczny, bez względu na 

podstawę prawną zatrudnienia, w podmiocie leczniczym, 

w którego strukturze organizacyjnej jest zakład leczniczy 

będący szpitalem, oddziałem zakaźnym, szpitalnym 

oddziałem ratunkowym lub izbą przyjęć, mające styczność 

z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 

2) pracownicy i inne osoby zatrudnione, bez względu na 

podstawę prawną zatrudnienia, w zespole ratownictwa 

medycznego 

Poprawka 

sen. B. Małeckiej-

Libery 
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– podlegają obowiązkowo badaniu na obecność wirusa SARS-

CoV-2 raz w tygodniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze 

środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.”;”; 

3)  w art. 72 dodaje się pkt 64b w brzmieniu: 

„64b) po art. 32a dodaje się art. 32b w brzmieniu: 

„Art. 32b. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania 

tego stanu pracownicy i inne osoby zatrudnione, bez względu na 

podstawę prawną zatrudnienia, w posiadających zezwolenie 

wojewody placówkach zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 

w podeszłym wieku, w tym prowadzonym w ramach działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507, 622, 690, 1818 i 2473), a także w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób 

wymagających wzmożonej opieki medycznej, o których mowa 

w art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 

i 2473), są obowiązkowo poddawani badaniu na obecność wirusa 

SARS-CoV-2 raz w tygodniu na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 

Poprawka 

sen. B. Małeckiej-

Libery 
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z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze 

środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.”;”; 

4)  w art. 74 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) po art. 68 dodaje art. 68a w brzmieniu: 

„Art. 68a. 1. Tworzy się Fundusz Przeciwdziałania Skutkom 

Rozprzestrzeniana się Wirusa SARS-Cov-2, zwany dalej 

„Funduszem PSR Wirusa SARS-Cov-2”. 

2. Fundusz PSR Wirusa SARS-Cov-2 jest państwowym 

funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy 

do spraw zdrowia. 

3. Przychodami Funduszu PSR Wirusa SARS-Cov-2 są 

środki finansowe w wysokości 20.000.000 tys. zł przekazane z 

Unii Europejskiej w ramach programu Coronavirus Response 

Investment Initiative. Środki te przeznacza się na wsparcie 

systemu opieki zdrowotnej, w szczególności na: 

1) zakup testów mających na celu stwierdzenie obecności 

wirusa SARS-CoV-2 u osób podejrzanych o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2; 

2) zakup wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

186), w szczególności środków ochrony indywidualnej dla 

pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą 

w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym 

na COVID–19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2; 

3) zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk 

intensywnej terapii oraz mobilnych punktów badawczych, 

wykonujących testy stwierdzające obecność wirusa SARS-

CoV-2”;”. 

Poprawka 

sen. B. Małeckiej-

Libery 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


